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EURÓPAI NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ JELENTÉS (EPAR)  

NOBIVAC BB 

EPAR összefoglaló a nyilvánosság számára 

 
Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt kívánja 
bemutatni, hogy az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CVMP) a 
megadott dokumentáción alapuló értékelése miként vezetett az alkalmazási feltételekre vonatkozó 
ajánlásokhoz. 
Ez a dokumentum nem pótolja az állatorvosával való személyes megbeszélést. Amennyiben állata 
betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, akkor kérdezze 
meg az állatorvosát! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a 
(szintén az EPAR részét képező) tudományos indoklást!  
 
 
Milyen típusú gyógyszer a Nobivac Bb? 

 
A Nobivac Bb egy élő Bordetella bronchiseptica B-C2 baktérium törzset tartalmazó vakcina. 
A Nobivac Bb egy száraz anyag és oldószer szuszpenzió készítéséhez, amit az orron keresztül 
alkalmaznak.  
 
 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Nobivac Bb? 
 
A Nobivac Bb-t az egy hónapos vagy idősebb macskák B. bronchiseptica baktérium által 
okozott betegsége (egy influenzaszerű betegség) elleni oltásra használják.  
A macskák vakcinálása az egyik orrlyukon keresztül egy 0,2 ml-es adag oltóanyaggal történik. 
A fertőzés elleni védettség rendszerint körülbelül három nap múlva alakul ki és egy évig tart.  
 
 

Hogyan fejti ki a hatását a Nobivac Bb? 
 
A Nobivac Bb egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki a hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét) arra, hogy hogyan védje meg 
szervezetet a betegségektől. A Nobivac Bb az élő B. bronchiseptica egy típusát, a B-C2-nek 
nevezett törzset tartalmazza. Amikor a macskának beadják vakcinát, akkor az immunrendszere 
a baktériumokat „idegenként” ismeri fel, és egy speciális antigén típust termel ellenük. Ha a 
későbbiek során az immunrendszer ismét a baktérium expozíciójának lesz kitéve, akkor sokkal 
hamarabb lesz képes ezeknek az ellenanyagoknak a termelésére. A Nobivac Bb-ben lévő élő 
baktérium törzs más B. bronchiseptica típusoktól eltérő, mivel hiányzik belőle néhány 
molekula és ezért kevéssé valószínű, hogy betegséget okoz. Ez teszi alkalmassá vakcinában 
történő alkalmazásra. Az orron keresztül adagolt B. bronchiseptica elleni vakcinákat 
kutyáknál is alkalmazzák.  
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Milyen módszerekkel vizsgálták a Nobivac Bb-t? 
 

A Nobivac Bb hatásosságát három fő vizsgálatban tanulmányozták különböző tenyészetekből 
származó macskák bevonásával. A macskákat azt megelőzően vakcinálták, hogy a 
B. bronchiseptica egy vad típusa általi expozíciónak lettek kitéve (challenge). A Nobivac Bb 
volt az első macskákban történő alkalmazásra engedélyezett élő B. bronchiseptica vakcina.  

 
 
Milyen előnyei voltak a Nobivac Bb alkalmazásának a vizsgálatok során? 

 
A fő vizsgálatok azt mutatták, hogy a Nobivac Bb hatásosan csökkentette a B. bronchiseptica 
fertőzés által okozott tüneteket.  
 
 

Milyen  kockázatokkal jár a Nobivac Bb alkalmazása? 
 
Az alkalmanként előforduló mellékhatások a tüsszentés, köhögés, valamint a szemek vagy az 
orr enyhe és időleges váladékozása. Azoknál az állatoknál, akiknél a tünetek súlyosabbak, 
antibiotikum kezelésre lehet szükséges.  
 
 

Milyen elővigyázatossági intézkedésekre van szükség azokra a személyekre vonatkozóan, akik 
beadják a gyógyszert vagy érintkeznek az állattal?  

 
A vakcinát csak állatorvos adhatja be. Embernek történő véletlen beadás esetén azonnal 
forduljon orvoshoz, és mutassa meg neki a vakcina használati utasítását vagy címkéjét. 
Jóllehet a gyenge immunrendszerű betegek B. bronchiseptica-vel történő megfertőződésének 
kockázata rendkívül alacsony, nem tanácsos az ilyen emberekkel közeli kapcsolatban lévő 
macskákat Nobivac Bb-vel vakcinálni, mivel a vakcinálást követő egy évig időnként 
baktériumot üríthetnek.  
 
 

Miért engedélyezték a Nobivac Bb forgalomba hozatalát?  
 
Az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CVMP) azt a következtetést 
vonta le, hogy a Nobivac Bb előnyei meghaladják az alkalmazásának kockázatait. Az előny-
kockázat arány az EPAR 6. moduljában található.  
 
 

A Nobivac Bb-vel kapcsolatos egyéb információ: 
 
2002. szeptember 10-én az Európai Bizottság az Intervet International B.V. részére a Nobivac 
Bb-re vonatkozóan megadta az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali 
engedélyt. A forgalomba hozatali engedélyt 2007. szeptember 25-én megújították. A termék 
kiadhatóságára vonatkozó információk a címkén/külső csomagoláson találhatók.  

 
 
 
Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2007. szeptember 25.  


